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1. Úvod 

V rámci výzkumu realizovaného v ČR v průběhu roku 2020 bylo přes e-mail osloveno několik 

stovek manažerů informační a kybernetické bezpečnosti působících v organizacích o různé 

velikosti ve statním i soukromém sektoru v různých odvětvích národního hospodářství a 

provozujících systémy s různou kritičností s žádostí o vyplnění elektronického dotazníku 

obsahující otázky ohledně zavedených bezpečnostních opatření, zjištěných vektorech útoku, 

detekovaných incidentů, velikosti škod a jejich největších obav. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že organizace v ČR se setkávají s kybernetickými útoky bez 

ohledu na to, do jakého patří sektoru (veřejný, soukromý) jaká je jejich velikost (mikro, malý, 

střední, velký) anebo jaká je kritičnost jimi provozovaného systému (KII, VIS, SZS, žádný) a 

podstatnou roli dokonce nehraje ani odvětví, ve kterém organizace působí. 

Všechny organizace však čelily jednotlivým kybernetickým útokům alespoň jednou, a většina 

z nich se s nimi potýkala během roku opakovaně a některé i soustavně. Spíš než o cílených 

útocích na organizace působících v konkrétním odvětví lze však hovořit o útocích plošných, při 

kterých se stávají obětmi organizace, které nezavedly vhodná bezpečnostní opatření. 

Ztráty vyplývající z těchto útoků se pohybovaly ve většině případů v jednotkách tisíc, ale 

výjimkou nebyly ani ztráty v řádech stovek tisíc, a v některých případech pak přesahující i 

milión korun, přičemž některé organizace čelily hned několika různým útokům a utrpěly 

finanční ztrátu. 

Dále se ukázalo, a pro mnohé to může být tak trochu překvapením, že organizace by se měly 

spíše než kybernetických útoků obávat škod vyplývajících z nedostupnosti systému a to ať už 

v důsledku výpadku proudu, selhání vlastního hardware anebo problémů u poskytovatele a 

stejně tak by se měly obávat krádeže dat ze strany vlastního zaměstnance anebo třetí strany, 

které jsou nejen mnohem častější, ale způsobují i výrazně vyšší škodu. Bez zajímavosti také 

není, že největší škodu může způsobit očerňující kampaň na internetu. 

Pokud jde o úroveň zavedených bezpečnostních opatření, tak je bohužel nutné konstatovat, že 

ji nelze vůbec považovat za uspokojivou, neboť většina organizací není dostatečně chráněna 

nejen před pokročilými hrozbami, které se sice objevují jen zřídka, ale dokážou způsobit 

značnou škodu, ale není chráněna ani před hrozbami, které se ukazují jako mnohem 

pravděpodobnější a mají větší potenciál způsobit škodu. 

Na druhou stranu je nutné konstatovat, že organizace, kterou jsou povinny zavést bezpečnostní 

opatření organizační a technické povahy, tak jsou na tom, co do zavedení těchto opatření, lépe 

než organizace, které pod působnost Zákona o kybernetické bezpečnosti nespadají, obzvlášť 

pokud jde o opatření, která by organizaci měla ochránit před APT útoky. 
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2. Vektory útoku 

V případě kybernetických útoků se potvrdilo, že nejčastějším vektorem útoku je phishing, ať 

už s odkazem anebo přílohou. S velkým odstupem jej pak následuje drive-by download 

malware, což si lze vysvětlit tak, že se stále více zlepšují detekční schopnosti antimalware 

řešení, prohlížečů a stránky obsahující škodlivý kód jsou odhaleny včas a rovněž poklesl podíl 

webů obsahujících a zobrazujících flashový obsah, který byl exploit kity dříve tak hojně 

využíván. Dalším v pořadí je pak DDoS a stažení trojanizované aplikace. Určitým překvapením 

je vishing, který donedávna nebyl příliš častým vektorem útoku, především kvůli jazykové 

bariéře, nicméně v uplynulém roce se s ním setkala více jak čtvrtina organizací, stejně jako 

s hackingem a aplikačním DOSem.  Nejčastější vektory útoku pak uzavírají média se škodlivým 

kódem a fyzický průnik do objektu organizace, kterým čelila přibližně pětina organizací. 
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Když vypustíme vektory útoku, se kterými se organizace setkaly během roku jen jednou, 

vidíme, že se nám podstatně změnilo pořadí vektorů útoku, tedy kromě phishingu, který nadále 

zůstává nejčastějším vektorem útoku, se do první poloviny přesunul vishing a naopak hacking 

se dostal na poslední místo, což by znamenalo, že s tím cíleným hackováním nezabezpečené 

infrastruktury to nebude až tak žhavé, a také že po prvním průniku organizace rychle přijme 

nějaká opatření.  
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Vliv sektoru na volbu vektoru útoku zachycují následující grafy. Nejprve se podívejme, 

s jakými vektory útoku se potýkaly organizace působící ve veřejném sektoru.  

 

Na první pohled je patrné, že zde k žádné podstatné změně, co do preference vektorů útoků, 

nedošlo. Pořadí nejčastějších a naopak nejméně častých vektorů útoku se prakticky vůbec 

nezměnilo.  
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Obdobou situaci pak můžeme pozorovat i v soukromém sektoru. I zde zůstalo pořadí 

nejčastějších a nejméně častých vektorů útoků více méně stejné. 
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Když pak oba tyto pohledy na soukromý a veřejný sektor promítneme do jednoho grafu, vidíme, 

že zde nejsou až na výjimky podstatné rozdíly. Nicméně nabízí se otázka, proč organizace 

působící ve státním sektoru reportují výrazně více drive-by download malware útoků nebo 

trojanizovaných aplikací. 
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Pokud jde o to, zda kritičnost systému nějakým způsobem ovlivňuje volbu vektoru útoku, tak 

ani zde nedochází ke změně preferencí. Na následujícím grafu jsou zachyceny vektory útoku, 

se kterými se setkaly organizace provozující systém, který nespadá pod působnost ZokB.  
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A na následujícím grafu jsou zachyceny vektory útoku, se kterými se naopak setkaly organizace 

provozující systém, který spadá pod působnost ZokB. 
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Když oba tyto grafy spojíme do jednoho, tak na první pohled vidíme, že útočníci preferují 

vesměs stejné vektory útoku. A pokud jde o kumulativní četnost detekce vektorů útoku, tak ta 

je nepatrně vyšší u organizací, které neprovozují systém, který by spadal pod působnost Zákona 

o kybernetické bezpečnosti (non ZoKB). Ony rozdíly jsou ale natolik nevýrazné, že bych jim 

nepřikládal zásadní význam. 
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Pokud jde o závislost vlivu velikosti organizace na zvolené vektory útoku, tak ani zde se pořadí 

nemění. Jen s některými méně častými vektory útoku, jako je DDoS, DoS, baiting, tailgating a 

hacking se mikro a malé organizace vůbec nesetkaly. 
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Výše uvedená zjištění, tj. nepreference vektorů útoku v závislosti na kritičnosti systému a 

sektoru hospodářství nasvědčují spíše tomu, že organizace mají ve většině případů co do činění 

spíše s plošnými než cílenými útoky. Zároveň je však v rámci objektivity třeba upozornit, že 

skutečnost, zda organizace detekovala dané vektory útoku, může být do značné míry ovlivněna 

ani ne tak počtem těchto útoků, jako úrovní zavedení samotných bezpečnostních řešení 

umožňujících jejich detekci. 
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3. Incidenty 

Mnohem zajímavější než jednotlivé vektory útoku jsou bezpečnostní incidenty, ke kterým 

v organizacích došlo. Když se podíváme na četnost výskytu jednotlivých incidentů, tak na 

prvním místě je patrný výpadek služeb třetích stran, následovaný selháním vlastního HW/SW, 

výpadkem proudu a napadení malwarem, ke kterým se přiznaly téměř dvě třetiny organizací.  

S odstupem pak následuje únik informací z nedbalosti, zašifrování dat ransomwarem, 

očerňující kampaň na internetu, krádež dat zaměstnancem. Nejméně se pak organizace 

setkávaly s APT útoky. 
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Následující graf zachycuje, k jakým incidentům docházelo nejčastěji v soukromém a veřejném 

sektoru. 
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Jak se s bezpečnostními incidenty vypořádal soukromý sektor je zachyceno v následujícím 

grafu. Vidíme, že v mnoha případech se soukromému sektoru podařilo až polovinu incidentů 

zvládnout bez toho aniž by utrpěl nějakou ztrátu.  
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V případě veřejného sektoru vidíme, že je situace velice podobná, i on se dokázal 

s bezpečnostními incidenty velice dobře vypořádat. 
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Když pak porovnáme úspěšnost soukromého a veřejného sektoru, tak zjistíme, že s některými 

incidenty se dokázal lépe vypořádat soukromý sektor a s některými zase naopak veřejný sektor, 

takže nelze prohlásit, který sektor je na tom celkově lépe. 
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Jiný pohled pak nabízí porovnání z pohledu kritičnosti systému, ale i zde vidíme, že je situace 

poměrně vyrovnaná. 
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Následující graf pak přináší odpověď na otázku, jak se s incidenty vypořádaly organizace 

provozující nekritické systémy. 
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Pokud jde o organizace provozující kritické systémy, tak zde je situace velice podobná. 
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Když pak porovnáme úspěšnost organizací provozujících kritické a organizací provozující 

nekritické systémy, tak ani zde nevidíme příliš velké rozdíly, s výjimkou DDoS a DoS útoků. 
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Pokud jde o incidenty z pohledu velikosti organizace, tak i zde lze velice obtížně hledat nějakou 

závislost. Nezdá se, že by velikost organizace sama o sobě přitahovala útočníky. Mnohde jsou 

rozdíly jen v jednotkách procent. U úniku informací z nedbalosti, malware a ransomware roste 

počet incidentů s velikostí organizace, ale u ostatních incidentů tomu tak není. 
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Pokud jde o úspěšnost vypořádání se s incidenty, tak je zajímavé, že malé organizace jsou 

v tomto směru velice efektivní. 
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4. Škody 

Než pouhý počet incidentů je mnohem zajímavější, co způsobilo nejčastější škodu. Zde je třeba 

si uvědomit, že incident ještě automaticky nemusí způsobit nějakou podstatnou škodu, může 

dojít jen k narušení bezpečnosti, pak hovoříme o technickém dopadu, ale k business dopadu 

nemusí dojít. Ale ani z tohoto pohledu se na tomto pořadí v zásadě nic nezměnilo. 
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Když oba pohledy spojíme do jednoho, uvidíme, že až na výjimky se většinu incidentů daří 

organizacím zvládat bez větších škod, což je pozitivní. 
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Jiný pohled pak přináší odhadovaný objem škod v Kč, který zachycuje, které incidenty 

způsobily v součtu organizacím největší škody. 
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Když se však podíváme na to, co způsobilo největší škody, tak se v zásadě rovněž nic nemění, 

organizace evidují škody v řádech tisíců, jak zachycuje následující graf. 
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A rovněž i v řádech statisíců, což je už mnohem zajímavější, protože vidíme, že počet 

organizací reportujíce takovouto ztrátu je výrazně nižší, a že největší ztráty nezpůsobil malware, 

jak by se dalo očekávat, nýbrž prosté selhání vlastního HW/SW, výpadek služeb třetí strany 

(můžeme spekulovat, co ho způsobilo) a krádež dat ze strany zaměstnance. 
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No a konečně u škod převyšujících milión korun vidíme ještě menší počet organizací, které 

utrpěly škodu, a především se nám opět trochu změnilo pořadí. Na první místo se dostala 

očerňující kampaň na internetu následovaná výpadkem proudu, krádeží dat ze strany vlastního 

zaměstnance, sabotáží a neautorizovaným převodem peněz. 
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5. Obavy 

Navzdory počtu incidentů a škodám, které organizace evidují, se jejich obavy týkají 

ransomware, úniku informací z nedbalosti a malware. Jejich obavy však v zásadě kopírují trend 

vyplývající ze zpráv z médií, které formují jejich pohled na situaci v kyberprostoru. 
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Organizace by se však měly obávat trochu jiných hrozeb. Těch, které jim reálně hrozí a kde jim 

může vzniknout i mnohem vyšší škoda. Rozpor mezi obavou a škodou zachycuje následující 

graf. 
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6. Opatření 

Pokud jde o jednotlivá opatření, tak lze jako pozitivní hodnotit, že se organizace naučily 

zálohovat svá data, nastavily automatické uzamykání obrazovky a zavedly silnou autentizaci.  

Horší to však je, co se týká udržování všech systémů aktuálních, řízení striktního přístupu na 

principu need-to-know a šifrování dat, což provádí jen pouhá polovina organizací, stejně jako 

školení a testování zaměstnanců, aplikací a infrastruktury.  
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ohledně možných kybernetických útoků.

Provádí se pravidelné bezpečnostní
testy webových aplikací a infrastruktury.

Spouštění libovolných programů nebo
skriptů je zakázáno.

Pro přístup do internetu/e-mailu se
používá jiné zařízení než do firemních

systémů.

Zavedená bezpečnostní opatření

Zdroj: Výzkum skutečné úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích v ČR
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Když se podíváme na zavedení opatření z pohledu velikosti organizace, tak zde již jsou patrné 

výraznější rozdíly např. u aktualizací, které je podstatně náročnější udržet u větších organizací. 

Mikro mají automaticky aktualizovaný OS MS Windows, antivirus i prohlížeč, a další 

programy nepoužívají anebo je mají v cloudu, ale neřídí tak striktně přístup k datům. Pokud jde 

o školení a trénink zaměstnanců, tak ten nejvíce podceňují malé a střední organizace. 
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Data jsou pravidelně zálohována.

Dochází k automatickému uzamčení
obrazovky při delší době nečinnosti.

Pro přihlášení do počítače jsou
vyžadována komplexní hesla,

passphrase nebo 2FA.

Všechny systémy a aplikace jsou
aktualizovány.

Každý se dostane jen k datům
nezbytně nutným pro jeho práci.

Data na disku koncových zařízení
jsou šifrována.

Zaměstnanci jsou školeni a testováni
ohledně možných kybernetických

útoků.

Provádí se pravidelné bezpečnostní
testy webových aplikací a

infrastruktury.

Spouštění libovolných programů nebo
skriptů je zakázáno.

Pro přístup do internetu/e-mailu se
používá jiné zařízení než do firemních

systémů.

Zavedená opatření dle velikosti organizace

velká střední malá mikro

Zdroj: Výzkum skutečné úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích v ČR
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Další zajímavý pohled pak přináší srovnání mezi organizacemi, které spadají pod působnost 

Zákona o kybernetické bezpečnosti, zkr. ZoKB, tedy provozují kritické informační systémy, 

významné informační systémy a systémy základních služeb a organizace, které tyto systémy 

neprovozují, zkr. non ZoKB.  
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Data jsou pravidelně zálohována.

Dochází k automatickému uzamčení
obrazovky při delší době nečinnosti.

Pro přihlášení do počítače jsou
vyžadována komplexní hesla,

passphrase nebo 2FA.

Každý se dostane jen k datům nezbytně
nutným pro jeho práci.

Všechny systémy a aplikace jsou
aktualizovány.

Provádí se pravidelné bezpečnostní
testy webových aplikací a infrastruktury.

Data na disku koncových zařízení jsou
šifrována.

Zaměstnanci jsou školeni a testováni
ohledně možných kybernetických útoků.

Spouštění libovolných programů nebo
skriptů je zakázáno.

Pro přístup do internetu/e-mailu se
používá jiné zařízení než do firemních

systémů.

Zavedená opatření v kritických systémech

Zdroj: Výzkum skutečné úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích v ČR
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Vidíme, že opatření jsou jak v kritických tak i nekritických systémech zaváděna téměř stejně. 
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Data jsou pravidelně zálohována.
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Pro přihlášení do počítače jsou
vyžadována komplexní hesla,

passphrase nebo 2FA.

Všechny systémy a aplikace jsou
aktualizovány.

Každý se dostane jen k datům nezbytně
nutným pro jeho práci.

Data na disku koncových zařízení jsou
šifrována.

Zaměstnanci jsou školeni a testováni
ohledně možných kybernetických útoků.

Provádí se pravidelné bezpečnostní
testy webových aplikací a infrastruktury.

Spouštění libovolných programů nebo
skriptů je zakázáno.

Pro přístup do internetu/e-mailu se
používá jiné zařízení než do firemních

systémů.

Zavedená opatření v nekritických systémech

Zdroj: Výzkum skutečné úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích v ČR
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Zde by se dalo očekávat, že prvně jmenované organizace na tom budou co do zavedení 

jednotlivých opatření výrazně lépe. A skutečně tomu tak je. Ve většině případů však rozdíl není 

značný, liší se jen o pár jednotek procent, ale u spouštění skriptů a oddělení systémů je rozdíl 

až v desítkách procent. V čem by se však měla naopak první skupina polepšit, je aktualizace 

systémů, protože zde jsou na tom non ZoKB organizace o něco lépe. 
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Data jsou pravidelně zálohována.

Dochází k automatickému uzamčení
obrazovky při delší době nečinnosti.

Pro přihlášení do počítače jsou
vyžadována komplexní hesla,

passphrase nebo 2FA.

Každý se dostane jen k datům nezbytně
nutným pro jeho práci.

Všechny systémy a aplikace jsou
aktualizovány.

Provádí se pravidelné bezpečnostní
testy webových aplikací a infrastruktury.

Data na disku koncových zařízení jsou
šifrována.

Zaměstnanci jsou školeni a testováni
ohledně možných kybernetických útoků.

Spouštění libovolných programů nebo
skriptů je zakázáno.

Pro přístup do internetu/e-mailu se
používá jiné zařízení než do firemních

systémů.

Zavedená opatření dle kritičnosti IS

ZoKB non ZoKB
Zdroj: Výzkum skutečné úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích v ČR
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Další pohled na zavedená bezpečnostní opatření je pak možný z pohledu sektoru, ve kterém 

organizace působí. Ani zde se nám pořadí téměř nezměnilo. 
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Dochází k automatickému uzamčení
obrazovky při delší době nečinnosti.

Pro přihlášení do počítače jsou
vyžadována komplexní hesla,

passphrase nebo 2FA.

Všechny systémy a aplikace jsou
aktualizovány.

Každý se dostane jen k datům nezbytně
nutným pro jeho práci.

Data na disku koncových zařízení jsou
šifrována.

Zaměstnanci jsou školeni a testováni
ohledně možných kybernetických útoků.

Provádí se pravidelné bezpečnostní
testy webových aplikací a infrastruktury.

Spouštění libovolných programů nebo
skriptů je zakázáno.

Pro přístup do internetu/e-mailu se
používá jiné zařízení než do firemních

systémů.

Soukromý sektor a zavedená opatření

Zdroj: Výzkum skutečné úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích v ČR
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A podobně je tomu i ve veřejném sektoru, kde se na druhé místo vyhouplo striktní řízení 

přístupu k datům. 
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Data na disku koncových zařízení jsou
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Pro přístup do internetu/e-mailu se
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Veřejný sektor a zavedená opatření

Zdroj: Výzkum skutečné úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích v ČR
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Když se podíváme, jaký vliv má sektor, ve kterém organizace působí, na zavedení 

bezpečnostních opatření, tak zjistíme, že téměř ve všech případech je na tom soukromý sektor 

co do zavedení bezpečnostních opatření o něco málo lépe. Jediné, v čem je veřejný sektor lepší, 

je striktní řízení přístupu a nemožnost spouštění SW staženého z internetu nebo doneseného na 

USB flash disku. Zůstává otázka, proč tomu tak je. 
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passphrase nebo 2FA.

Všechny systémy a aplikace jsou
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Zavedená opatření dle sektoru organizace

soukromý veřejný

Zdroj: Výzkum skutečné úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích v ČR
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Dále se nabízí otázka, zda má nějaký vliv na zavedení bezpečnostních opatření nejen sektor, ve 

které organizace působí, ale i kritičnost daného systému, což zachycuje následující graf. Z grafu 

je patrné, že ve většině případů je soukromý vlastník lepší hospodář, nicméně jsou zde oblasti, 

kde se zodpovědněji chová stát, např. v oblasti řízení přístupu k datům, školením zaměstnanců 

a blokování spouštění neschválených programů. 

   

94%

83%

83%

66%

69%

66%

66%

54%

46%

37%

94%

72%

67%

67%

83%

50%

39%

61%

72%

28%

Data jsou pravidelně zálohována.
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obrazovky při delší době nečinnosti.

Pro přihlášení do počítače jsou
vyžadována komplexní hesla,

passphrase nebo 2FA.

Všechny systémy a aplikace jsou
aktualizovány.

Každý se dostane jen k datům nezbytně
nutným pro jeho práci.

Provádí se pravidelné bezpečnostní
testy webových aplikací a infrastruktury.

Data na disku koncových zařízení jsou
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Zaměstnanci jsou školeni a testováni
ohledně možných kybernetických útoků.

Spouštění libovolných programů nebo
skriptů je zakázáno.

Pro přístup do internetu/e-mailu se
používá jiné zařízení než do firemních

systémů.

Opatření zavedená v soukromém a veřejném 
sektoru v působnosti ZoKB 

SS a ZoKB VS a ZoKB

Zdroj: Výzkum skutečné úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích v ČR
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Pro úplnost pak uveďme, jak jsou na tom organizace v soukromém a veřejném sektoru 

provozující systém, který nespadá pod působnost ZoKB. Opět vidíme, že tam, kde je 

provozovatelem systému soukromý vlastník, tak jsou bezpečnostní opatření zavedena ve větší 

míře. 
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Pro přístup do internetu/e-mailu se
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Opatření zavedená v soukromém a veřejném 
sektoru mimo působnost ZoKB 

SS a nonZoKB VS a nonZoKB

Zdroj: Výzkum skutečné úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích v ČR
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To vyvolává i otázku, zda se soukromý sektor chová jinak v případě kritických systémů a jinak 

v případě nekritických systémů. Zde je patrné, že u ZoKB systémů více organizací zavedlo 

uvedená bezpečnostní opatření. 
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Pro přístup do internetu/e-mailu se
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Vliv kritičnosti systému na zavedená opatření 
v soukromém sektoru

SS a ZoKB SS a nonZoKB

Zdroj: Výzkum skutečné úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích v ČR
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Ve veřejném sektoru je tento rozdíl ještě patrnější a dal by se tak vyslovit závěr, kritické 

systémy bývají častěji lépe zabezpečeny, což koneckonců není překvapující, protože by tomu 

tak mělo být. 
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Pro přihlášení do počítače jsou
vyžadována komplexní hesla,

passphrase nebo 2FA.
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nutným pro jeho práci.

Provádí se pravidelné bezpečnostní
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Data na disku koncových zařízení jsou
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Vliv kritičnosti systému na zavedená opatření
ve veřejném sektoru

VS a ZoKB VS a nonZoKB

Zdroj: Výzkum skutečné úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích v ČR



Výzkum skutečné úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích v ČR za rok 2019 

strana 47 z 50 
 

7. Riziko ohrožení 

S ohledem na zavedená bezpečnostní opatření si lze představit řadu hrozeb, vůči kterým 

organizace nebudou dostatečně chráněny. Mezi jednotlivými organizacemi jsou samozřejmě 

určité rozdíly, nicméně většina organizací není zdaleka imunní vůči APT, což se dalo očekávat, 

ale více jak polovina z nich nepřijala ani dostatečná opatření vůči hackingu, a dalším běžným 

vektorům útoku. 
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8. Metodika 

Otázky použité v rámci tomto výzkumu byly předloženy bezpečnostní komunitě čítající několik 

stovek expertů a jejich připomínky byly zapracovány v průběhu roku 2019. Následně byla 

vytvořena el. podoba dotazníku, která byla koncem roku 2019 otestována a umístěna na web. 

Výběr respondentů byl veden snahou mít zastoupeny jednotlivé sektory a odvětví národního 

hospodářství organizacemi o různé velikosti a provozující systémy s různou kritičností. Poté, 

co byly identifikovány typičtí zástupci jednotlivých odvětví, byl na webových stránkách nebo 

sociální síti LinkedIn dohledán kontakt na manažera informační nebo kybernetické bezpečnosti 

v dané organizaci a ten byl následně osloven e-mailem s žádostí o zapojení se do tohoto 

výzkumu.  

Odpovědi respondentů byly uloženy do databáze, ze které byly následně vyexportovány a 

naimportovány do MS Excel, kde proběhlo vlastní zpracování za použití matematických a 

statistických funkcí. Ze zpracování byly vyloučeny ty dotazníky, kdy respondent zjevně 

neuváděl pravdivé odpovědi anebo zkoušel, jak vyhodnocování jednotlivých odpovědí funguje.  

Ve výsledku tak bylo pracováno s odpověďmi od 94 respondentů, kteří tvořili výběrový soubor. 

V rámci výzkumu bylo identifikováno několik skupin organizací z pohledu velikosti 

organizace, sektoru a kritičnosti systému.  

kritérium skupina charakteristika skupiny 
počet 

organizací 

velikost 

organizace 

mikro Zaměstnává do 10 osob 15 

malý Zaměstnává od 10 do 50 osob 12 

střední Zaměstnává od 50 do 250 osob 20 

velký Zaměstnává nad 250 osob 47 

Sektor 

organizace 

SS Působí v soukromém sektoru 67 

VS Působí ve veřejném sektoru 27 

Kritičnost 

systému 

ZoKB 
Provozuje systém dle Zákona o 

kybernetické bezpečnosti 
53 

non ZoKB 
Neprovozuje systém dle Zákona o 

kybernetické bezpečnosti 
41 

Vyhodnocování dotazníků probíhalo v průběhu celého výzkumu, vždy po obdržení odpovědí 

od cca 30 respondentů. A je zajímavé, že se výsledky nijak podstatně neměnily. To by mohlo 

vést k závěru, že by se nezměnily ani při zapojení většího počtu respondentů. Byť je takovýto 
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závěr velice lákavý, protože by se výsledky tohoto výzkumu daly zobecnit na celek, tak bych 

byl v tomto směru velice opatrný.
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